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ATA DA CENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 
CONGREGAÇÃO DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL 
DE CAMPINAS, realizada no dia vinte e três de outubro de dois mil e treze, na Sala da 
Congregação, com início às quatorze horas, sob a presidência do Professor Dr. Paulo 
Ferreira de Araujo, Diretor da FEF. Estiveram presentes: Professor Dr. Miguel de Arruda – 
Diretor Associado; Coordenações: PÓS-GRADUAÇÃO – Professora Dra. Claudia Regina Cavaglieri, 
GRADUAÇÃO - Professor Dr. João Paulo Borin e EXTENSÃO – Professor Dr. Odilon José Roble; 
DEPARTAMENTOS: DEAFA – Professora Dra. Mara Patrícia Traina Chacon Mikahil, DCE - Professor 
Dr. Orival Andries Júnior, DEFH – Professor Dr. Marco Antonio Coelho Bortoleto; Representação 
Docente MS-6 Professor Dr. Antonio Carlos de Moraes; Representação Docente MS-5 – Professor 
Dr. Ademir De Marco e Professora Dra. Silvia Cristina Franco Amaral; Representação Docente MS3 
– Professor Dr. José Irineu Gorla; Representação Discente de Pós-Graduação Thiago Mattos Frota 
de Souza; Representação Discente de Graduação – Harian Pires Braga; Representação dos 
Servidores Técnicos Administrativos – Ricardo Seixas Barbosa Maia e Vanderlei Aparecido Moralez 
em substituição ao servidor Warley Wilton Vianna Pinto. Convidados: Servidores Maria Elisabeth 
Massaro Malagodi e Tânia Gomes Felipe. Ausências Justificadas: Professora Dra. Maria da 
Consolação Gomes Cunha Fernandes Tavares – Licença Sabática. Ausências Injustificadas: Luiz 
Felipe Ribeiro Quadros. O Professor Dr. Paulo Ferreira de Araújo iniciou a reunião informando 
sobre a substituição do funcinário Warley Carlos de Santana pelo funcionário Vanderlei Aparecido 
Moralez- Representante dos Servidores Técnicos Administrativos e das ausências das  Professoras 
Dras. Helena Altmann e Maria da Consolação Gomes Fernandes Tavares que encontram-se em 
licença sabática. Prosseguindo colocou em apreciação a Ata da 158ª Reunião Ordinária da 
Congregação realizada no dia vinte e oito de agosto de dois mil e treze. Foram solicitadas as 
seguintes correções: Na fala do Professor Dr. Marco Antonio Coelho Bortoleto transcrita na 
página 3, linha 22-23 onde se lê “a FEF precisa fortalecer dois cursos de licenciaturas” leia-se 
“precisamos fortalecer o curso de licenciatura” . Os Professores MS-5 solicitaram a inclusão dos 
dados (números e detalhes)  apresentados pelo Professor Dr. Jocimar Daolio sobre o 
Departamento de Educação Física e Humanidades, ”No Núcleo Comum de cada curso, atuamos 
em 16 disciplinas, com 8 docentes, num total de 48 créditos. Como são dois cursos (diurno e 
noturno), temos um total de 96 créditos/ano, o que equivale a 1440 horas. Dos 224 créditos totais 
de disciplinas EF (excluindo-se as disciplinas da Faculdade de Educação e do Instituto de Biologia) 
que compõem os dois Núcleos Comuns, o DEFH é responsável por cerca de 43% desta carga 
horária. Na Licenciatura, atuamos em 5 das 6 disciplinas EF (excluindo-se as disciplinas EL da 
Faculdade de Educação) que compõem este curso, com 4 docentes, num total de 28 créditos. 
Como são dois cursos, o total é de 56 créditos/ano, equivalente a 840 horas, ou 93% da carga em 
disciplinas EF da Licenciatura. No Bacharelado, atuamos em 4 disciplinas, com 2 docentes, num 
total de 12 créditos. Como são dois cursos, 24 créditos/ano, equivalente a 360 horas. Se 
somarmos toda a carga de responsabilidade de docentes do DEFH, o total alcança 2640 
horas/ano, ou seja, 293 horas/ano/docente, ou 19,5 créditos/ano em média por docente do DEFH. 
Se considerarmos o número de horas em sala de aula (excluindo-se horas/créditos contados 
somente para os alunos), o total cai para 2430 horas, 270 horas/ano/docente, ou 18 créditos 
docente/ano/docente. Para fazermos um comparativo, os dois cursos da FEF tem cerca de 6060 
horas em disciplinas EF, excluindo-se as disciplinas da Educação e da Biologia, que respondem por 
cerca de 1500 horas nos dois cursos e excluindo-se também os créditos eletivos livres, que os 
alunos podem cursar em qualquer unidade da UNICAMP. O percentual de responsabilidade dos 
docentes do DEFH é de cerca de  43,5% da carga horária dos dois cursos, com apenas 9 
docentes, que representam 29% dos docentes da FEF. Vale ressaltar ainda que os dados acima 
apresentados dizem respeito somente às disciplinas obrigatórias ou as eletivas/obrigatórias. Vários 
docentes do DEFH têm oferecido regularmente outras disciplinas eletivas, o que faz aumentar a 
carga horária média.” Na fala da Professora Dra. Mara Patrícia Traina Chacon Mikahil na 
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página 4, linha 22-23 onde se lê “justificar outra vaga” leia-se “justificar a inclusão de outra 
disciplina”. Suprimir a frase transcrita na fala do Professor Dr. Ademir De Marco na página 6, 
linhas 24 a 28 “lembrou que, em 2011, na gestão do Professor Dr. Antonio Carlos de Moraes 
(Coordenador de Pós-Graduação) o edital da seleção de mestrado e doutorado indicava que 
Professor Participante poderia ter um orientando de mestrado e que da mesma forma de 
excepcionalidade ele também gostaria de ter mais uma vaga”. Na fala da Professora. Dra. 
Heloisa Helena Baldy dos Reis na página 6, linha 6 onde se lê “que participou por onze anos 
da Comissão de Pós-Graduação” leia-se “que participa há dez anos da Comissão da Comissão de 
Pós-Graduação”. Após as correções a ata foi colocada em votação que resultou em 14 votos 
favoráveis à aprovação e uma abstenção. Em seguida colocou em apreciação a Ata  da 73ª   
Reunião Extraordinária da Congregação realizada no dia onze de setembro de dois mil e treze que 
foi aprovada por unanimidade. Na sequencia colocou em apreciação a Ata da 74ª Reunião 
Extraordinária da Congregação realizada em vinte e cinco de setembro de dois mil e treze. Foram 
solicitadas as seguintes correções: Na fala da Professora Dra. Heloisa Helena Baldy dos Reis 
transcrita na página 2, linhas 1 e 2 onde se lê “a especificidade do handebol para que as 
especificidades técnicas-táticas possam ser objeto de pesquisa na Unidade” leia-se “a 
especificidade do handebol para que os conhecimentos técnicos-táticos do handebol possam ser 
objeto de pesquisa na Unidade” e na linha 8, após “em relação as outras duas solicitações” incluir 
a frase “o que demandaria uma nova redação para o Treinamento Esportivo”. Após as correções a 
ata foi colocada em votação que resultou em 14 votos favoráveis à aprovação e uma abstenção. 
Prosseguindo, o Professor Dr. Paulo Ferreira de Araújo abriu inscrição ao EXPEDIENTE. E se 
inscreveram a Mesa, O Professor Dr. João Paulo Borin, o Professor Dr. Antonio Carlos de Moraes, a 
Professora Dra. Silvia Cristina Franco Amaral, o servidor Ricardo Seixas Barbosa Maia e o Professor 
Dr. Roberto Vilarta. O Sr. Presidente parabenizou o Professor Dr. Roberto Rodrigues Paes que 
foi contemplado com o Prêmio de Reconhecimento Acadêmico Zeferino Vaz em 2013. Informou os 
Eventos realizados na FEF: O I Encontro Paulista de Grupos PET – EPPET coordenado pelo  
Professor Dr. Ademir De Marco realizado no dia 21/09/2013 no Ginasinho da FEF e no Centro de 
Convenções, Seminário Internacional de Ginástica - 20 anos coordenado pelo Professor Dr. Marco 
Antonio Bortoleto e Professara Dra. Elizabeth Paoliello realizado no dia 10/10/2013 no Auditório da 
Biblioteca Central e Dia da Pessoa Idosa na FEF coordenado pelas Professoras Dras. Mara Patrícia 
Traina Chacon Mikahil e Claudia Regina Cavaglieri realizado no dia 21/10/2013 no Salão de Danças 
da FEF. Disse que a Universidade está retomando suas atividades normais após a desocupação da 
Reitoria e que as reuniões estão sendo remarcadas. Em seguida, passou a palavra ao Professor 
Dr. João Paulo Borin o qual informou que a última reunião da Comissão de Ensino contou com a 
presença do Sr. Pró-Reitor de Graduação Professor Dr. Luís Alberto Magna e do Assessor da PRG 
Professor Dr. Jun Takahashi. Esse encontro foi dividido em dois momentos, primeiro para  
informações sobre orçamento da graduação/participação dos alunos no ENAD e segundo foi a 
visita nas instalações da FEF, nos laboratórios e nas salas de aulas. O Sr. Pró-Reitor de Graduação 
Professor Dr. Luís Alberto Magna enviou um e-mail a Coordenação de Graduação da FEF elogiando 
a recepção. A Professora Dra. Silvia Cristina Franco Amaral comunicou que está encerrando 
sua participação na reunião da Congregação, que estará de licença em dezembro e que depois irá  
realizar o Pós-Doutorado na Espanha, agradeceu pela participação na casa e pelo aprendizado. 
Informou que o Comitê de Ética em Pesquisa está em processo de consolidação, se mudando para 
a Reitoria da Universidade. Brevemente a Presidente do Comitê solicitará uma reunião com alunos 
e docentes para orientações. Essa reunião provavelmente será agendada para o mês de novembro 
do ano em curso, a participação de todos é de muita importância. O Professor Dr. Paulo 
Ferreira de Araújo informou que Coordenadoria de Graduação foi contemplada com 
R$55.000,00 do FAEPEX para Ensino de Graduação e que a Biblioteca foi contemplada 
R$47.241,90 - Edital Apoio a Infraestrutura 2013. O servidor Ricardo Seixas Barbosa Maia a 
pedido dos servidores não docentes fez a leitura de uma “Carta de Esclarecimento” dos 
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Funcionários sobre fatos ocorridos nas últimas reuniões da Congregação. O Sr. Presidente 
informou que a carta será anexada à ata da presente reunião. O Professor Dr. Antonio Carlos 
de Moraes passou a palavra ao Professor Dr. Roberto Vilarta que pediu licença para fazer 
leitura de dois documentos: uma carta de Esclarecimento dos Professores MS-6 sobre a 
participação da Professora Dra. Maria da Consolação Gomes Cunha Fernandes Tavares 
enquanto Representante dos Professores MS-6 nas Reuniões da Congregação e de uma 
Manifestação Pessoal sobre considerações de fatos recentes ocorridos na 158ª Reunião Ordinária 
da Congregação. Após a leitura dos documentos O Sr. Presidente informou que os mesmos 
serão anexados à ata da presente reunião. A Professora Heloisa Helena Baldy dos Reis 
perguntou se todas as cartas, de qualquer membro da Congregação ou Professor da Casa que 
forem enviadas à Congregação serão anexadas ou incorporadas nas atas das assembleias. O 
Professor Dr. Paulo Ferreira de Araújo disse que se tratando de discussão feita na reunião da 
Congregação a resposta é positiva. A Professora Heloisa Helena Baldy dos Reis perguntou se 
não precisaria mais de votação, se ela pode, a partir de agora enviar a carta que quiser para ser 
incorporada às atas. O Professor Dr. Paulo Ferreira de Araújo respondeu que não, disse que 
nesse caso específico houve um entendimento entre a maioria dos Professores MS-6, que 
assinaram o documento, sobre um assunto discutido na última reunião da Congregação. 
Professora Heloisa Helena Baldy dos Reis perguntou se todas as manifestações acerca das 
matérias discutidas na reunião da Congregação serão incorporadas às atas e se o Regimento da 
Congregação permite essa decisão. O Professor Dr. Paulo Ferreira de Araújo disse que a 
leitura poderia ser transcrita, que o objetivo é de garantir o conteúdo do documento na íntegra, 
tendo em vista que é referente à uma carta de esclarecimento com assinaturas de vários docentes 
e de representação de funcionários, disse também que se o Presidente achar necessário ele tem 
essa prerrogativa. O Professor Dr. Ademir de Marco acha importante esclarecer alguns pontos, 
embora ele tenha  concretizado a progressão para Professor MS-6 acha legal concluir a 
representação MS-5, por isso não participou da reunião dos MS-6. Ele não sabe em qual momento 
foi tomada a decisão da elaboração da carta, como o Professor Roberto Vilarta leu nominalmente 
os nomes dos signatários, ele quer que conste na ata que não foi informado da elaboração da 
mesma, nem consultado se concordava ou não. O Professor Dr. Paulo Ferreira de Araújo 
disse que o fato mencionado na carta dos Professores MS-6 aconteceu antes da finalização do 
processo de Progressão do Professor Dr. Ademir De Marco para MS-6. O Professor Dr. Ademir 
De Marco solicitou o registro que enquanto Professor MS-6 não foi notificado sobre a carta de 
esclarecimento dos Professores dessa categoria. Disse que ele é um crítico contundente acerca 
das representações nas reuniões da Congregação e que a FEF não tem aproveitado esse canal. 
Mencionou que os alunos não participam das reuniões dos Departamentos, que no tempo em que 
ele foi Coordenador de Extensão (quatro anos), no mínimo, por dois anos não houve 
representação discente. Colocou que o episódio levantado pelo Professor Dr. Roberto Vilarta 
se deu por algum impasse ou descaminho entre a reunião dos representantes e a reunião da 
Congregação (o que foi decidido na reunião dos MS-6 e o que foi trazido para a reunião da 
Congregação). Falou que algo semelhante também se passou na representação discente da pós-
graduação, que segundo consta foi dado um voto na Congregação que não foi tirado nas reunião 
dos discentes. Tem citado alguns exemplos que mostram que a FEF precisa de ampla discussão 
sobre a representação discente, docente e nas demais instâncias, que esse é um ponto nevrálgico 
que poderia ser pensando um dia e que não há muita clareza no significado das representações 
nas reuniões. Encerrando o expediente o Senhor Presidente abriu para destaque os itens da 
ORDEM DO DIA e foram destacados os seguintes documentos:  ITEM B - Minuta do Perfil de 
Professor Titular na Faculdade de Educação Física (alteração sugerida pela Procuradoria Geral - 
Parecer PG. nº 2833/2013); ITEM E - Resolução Interna CPG Nº 114/2013. Relatório das 
atividades desenvolvidas pelo Professor Doutor Felipe Tavares Lopes, no Programa de Pesquisador 
de Pós-Doutoramento junto a Área de Concentração Educação Física e Sociedade, sob a 
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supervisão da Professora Doutora Heloísa Helena Baldy dos Reis, do Programa de Pós-Graduação 
da FEF, no período 01/10/2012 a 30/09/2013. PAUTA SUPLEMENTAR: ITEM K – Homologação do 
resultado final do Concurso Público de provas e títulos para provimento de 01 cargo de Professor 
Doutor, nível MS-3.1 em RTP, nas Áreas: Área de Esporte e Treinamento, nas disciplinas EF428 – 
Natação e EF648 – Aprofundamento em Natação e na Área de Educação Física e Sociedade, na 
disciplina EF415 – Nado. Candidatos indicados: 1º lugar Renato Barroso da Silva, 2º lugar Augusto 
Carvalho Barbosa e 3º lugar Vanessa Santhiago; ITEM L – Ofício DCE-FEF 12/2013. Admissão do 
Prof. Dr. Renato Barroso da Silva na Parte Permanente do Quadro Docente em RTP com extensão 
ao RDIDP, no nível MS-3.1; ITEM M – Homologação do resultado final do Concurso Público de 
provas e títulos para provimento de 01 cargo de Professor Doutor, nível MS-3.1 em RTP, na Área 
de Educação Física e Sociedade, nas disciplinas EF313 – Fundamentos Teóricos do Lazer, EF531 – 
Lazer e Planejamento e EF711 – Lazer e Sociedade. Candidatos indicados: 1º lugar Olívia Cristina 
Ferreira Ribeiro, 2º lugar Giselle Helena Tavares; ITEM N - Ofício DEFH-FEF 11/2013. Admissão 
da Profa. Dra. Olívia Cristina Ferreira Ribeiro na Parte Permanente do Quadro Docente em RTP 
com extensão ao RDIDP, no nível MS-3.1. Em seguida, foram aprovados em bloco, por 
unanimidade, os documentos: ITEM A – Homologação do ad referendum da Inclusão de 
disciplinas Eletivas I no currículo do Catálogo de Pós-Graduação de 2014, na Área de 
Concentração Educação Física e Sociedade: disciplina FF193 – Filosofia e Estética do Corpo e do 
Movimento e na Área de Concentração em Atividade Física Adaptada: FF194 – Bases Fisiológicas 
da Adaptação Neuromuscular à Atividade Física; ITEM C - Resolução Interna CPG Nº 88/2013. 
Vinculação do Professor Doutor Marcelo Moreira Antunes no Programa de Pesquisador de Pós-
Doutoramento junto a Área de Concentração Atividade Física Adaptada, sob a supervisão do 
Professor Doutor José Júlio Gavião de Almeida, do Programa de Pós-Graduação da FEF, no período 
de novembro de 2013 a outubro de 2014; ITEM D - Resolução Interna CPG Nº 113/2013. 
Vinculação da Professora Doutora Valéria Queiroz Furtado no Programa de Pesquisador de Pós-
Doutoramento junto a Área de Concentração Educação Física e Sociedade, sob a supervisão do 
Professor Doutor Ademir De Marco, do Programa de Pós-Graduação da FEF, no período de 
fevereiro de 2014 a janeiro de 2015; ITEM F - Resolução Interna CPG Nº 89/2013. Parecer 
favorável à solicitação de Revalidação de Diploma de Mestrado na Área de Concentração em 
Atividade Física Adaptada, interessado: Ricardo de Almeida Pimenta - Proc. 01-P-14869/2013; 
ITEM G - Resolução Interna CPG Nº 109/2013. Parecer favorável à solicitação de Revalidação de 
Diploma de Doutorado na Área de Concentração em Biodinâmica do Movimento e Esporte, 
interessado: Grasiely Faccin Borges - Proc. 01-P-23596/2013; ITEM H - Resolução Interna CPG Nº 
108/2013. Projeto e Termo Aditivo 01 ao Convênio de cooperação que entre si celebram 
Universidad de Concepcion-Chile e a Universidade Estadual de Campinas; ITEM I - Resolução 
DEFH-FEF 15/2013. Abertura de Concurso Público de provas e títulos para provimento de um 
cargo de Professor Doutor, nível MS-3.1 em RTP, na Parte Permanente do Quadro Docente da 
UNICAMP, na área de Educação Física e Sociedade, disciplinas: EF212 – Ritmo e Expressão e 
EF314 – Dança; ITEM J - Resolução COMEX-FEF Nº 05/2013. Prestação de Contas das despesas 
efetuadas no período de 01/01 a 30/06/2012, do Convênio 99/91 – Práticas Esportivas, 
administradas pela FUNCAMP. Na sequência, o Professor Dr. Paulo Ferreira de Araújo iniciou 
a discussão dos itens destacados na Ordem do Dia: ITEM B - Minuta do Perfil de Professor Titular 
na Faculdade de Educação Física (alteração sugerida pela Procuradoria Geral - Parecer PG. nº 
2833/2013). O Professor Dr. José Irineu Gorla informou que os Professores MS-3 sugerem 
uma discussão futura para revisão nas normas para Professor Titular. O Professor Dr. Ademir 
De Marco informou que o documento foi destacado na reunião dos Professores MS-5. A 
solicitação é de revisão no documento para que possam ser incluídos itens de avaliação qualitativa 
que é característico das Ciências Humanas. Passou a palavra à Professora Heloisa Helena 
Baldy dos Reis que perguntou se a recomendação de passar de três para cinco anos é para 
adequar-se a norma da Universidade. O Professor Dr. Paulo Ferreira de Araújo disse que sim. 
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A Professora Heloisa Helena Baldy dos Reis disse que há uma grande preocupação não 
apenas dela, mas também de vários docentes em relação a progressão e ingresso na carreira, que 
estão vinculados em um quadro de pontuações que foi proposto por uma maioria de docentes da 
área de biológicas, que é coerente e pertinente para o tipo de produção, publicação e veiculação 
do conhecimento que esse importante campo do conhecimento da Educação Física e outras áreas  
fazem, porém é extremamente prejudicial para o campo das Humanidades, particularmente dentro 
da área de Humanidades da Educação Física. Disse que participou de algumas reuniões e lembra 
os estudos apresentados pelos grupos tiveram uma certa pressa em serem aprovados, e que ela 
foi voto vencido em todas as vezes que participou. Pediu para que seja feito um “olhar” para a 
diversidade dos campos de conhecimento da Educação Física para não prejudicar a Área de 
Humanidades, quando vê o quadro de pontuação, percebe que o número de pontos que são 
exigidos tem uma diferença abismal entre o campo das Humanidades e das Biologias dentro da 
Educação Física, que ela se sente extremamente prejudicada, com o risco de se ter no futuro 
muito próximo o ingresso de professores  que não terão perspectivas de avanço na carreira. Ela 
disse que gostaria muito de ver esses perfis rediscutidos pela FEF num outro momento, onde 
possa respeitar as diferentes diversidades e maneiras de produção de conhecimento. Após as 
considerações, o Sr. Presidente colocou o documento em votação, que resultou em 10 votos 
favoráveis ao documento, 4 votos contrários e uma abstenção. ITEM E - Resolução Interna CPG 
Nº 114/2013. Relatório das atividades desenvolvidas pelo Professor Doutor Felipe Tavares Lopes, 
no Programa de Pesquisador de Pós-Doutoramento junto a Área de Concentração Educação Física 
e Sociedade, sob a supervisão da Professora Doutora Heloísa Helena Baldy dos Reis, do Programa 
de Pós-Graduação da FEF, no período 01/10/2012 a 30/09/2013. O Professor Dr. Paulo Ferreira de 
Araújo informou que o documento precisa de uma pequena modificação na página 19, onde 
consta o mês de junho altera-se para setembro de 2013. Após as considerações o documento foi 
colocado em apreciação e foi aprovado por unanimidade. Os itens a seguir foram destacados por 
constarem em Pauta Suplementar: ITEM K – Homologação do resultado final do Concurso Público 
de provas e títulos para provimento de 01 cargo de Professor Doutor, nível MS-3.1 em RTP, nas 
Áreas: Área de Esporte e Treinamento, nas disciplinas EF428 – Natação e EF648 – 
Aprofundamento em Natação e na Área de Educação Física e Sociedade, na disciplina EF415 – 
Nado. Candidatos indicados: 1º lugar Renato Barroso da Silva, 2º lugar Augusto Carvalho Barbosa 
e 3º lugar Vanessa Santhiago. ITEM L – Ofício DCE-FEF 12/2013. Admissão do Prof. Dr. Renato 
Barroso da Silva na Parte Permanente do Quadro Docente em RTP com extensão ao RDIDP, no 
nível MS-3; ITEM M – Homologação do resultado final do Concurso Público de provas e títulos 
para provimento de 01 cargo de Professor Doutor, nível MS-3.1 em RTP, na Área de Educação 
Física e Sociedade, nas disciplinas EF313 – Fundamentos Teóricos do Lazer, EF531 – Lazer e 
Planejamento e EF711 – Lazer e Sociedade. Candidatos indicados: 1º lugar Olívia Cristina Ferreira 
Ribeiro, 2º lugar Giselle Helena Tavares. ITEM N - Ofício DEFH-FEF 11/2013. Admissão da Profa. 
Dra. Olívia Cristina Ferreira Ribeiro na Parte Permanente do Quadro Docente em RTP com 
extensão ao RDIDP, no nível MS-3.1. O Sr. Presidente colocou em apreciação os quatro itens, os 
quais foram aprovados por unanimidade. Outros: O Professor Dr. Paulo Ferreira de Araújo 
informou que o Representante de Graduação Sr. Luis Filipe Ribeiro Quadros não tem comparecido 
nas reuniões e nem justificados as ausências perdendo, assim, o assento na Congregação, 
segundo norma do Regimento da Congregação. Nada mais a ser tratado, o Sr. Presidente deu por 
encerrada a reunião, a qual eu, Mariângela Cristina Padovani Bartier, secretariei e lavrei a presente 
ata. 
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